มคอ. 3

มคอ.3
รายวิชา สภ 223 การส่งเสริมสุขภาพตามวัย
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 223 การส่งเสริมสุขภาพตามวัย
HP 223 Health Promotion for All Age Groups
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา :
1. อาจารย์ ดร.ปะการัง คาไกร
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1
2. อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร โกสุวินทร์
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารย์ผู้สอน:
1. อาจารย์มาลินี ทรัพย์มูล
2. อาจารย์ธนโชติ แสนสุภา
3. อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร โกสุวินทร์
4. อาจารย์ ดร.ปะการัง คาไกร

โรงเรียนวัดอรุณรังษี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน :
ภาคการศึกษา 2/2558 ชั้นปีที่ 2
5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. สถานที่เรียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
พฤศจิกายน 2558
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะโดยทั่ ว ไปของแต่ ล ะวั ย และรู ป แบบการ
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพแต่ละวัย โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมในการทางาน
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนาเสนอผลงานด้วยการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนแล้ว นิสิตสามารถ
1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของแต่ละวัย
2. นิสิตสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของแต่ละวัย
3. นิสิตสามารถอธิบายถึงปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของแต่ละวัย
4. นิสิตสามารถอธิบายถึงแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละวัย

1. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องและเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย ภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรม
เสี่ยงและปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทางาน และวัยสูงอายุ หลักการแนวทาง และ
วิธีการในการส่งเสริมสุขภาพและธารงไว้ซึ่งสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละวัย และสัมมนาการวางแผนงานส่งเสริม
สุขภาพโดยอาศัยวิธีการ และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนนาความรู้ที่ได้จากการวางแผนไปฝึกปฏิบัติ
ให้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
0

การสัมมนา/กรณีศึกษา
30

การศึกษาด้วยตนเอง (SDL)
75

3.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.ด้านคุณธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะ 4.ด้านทักษะ 5.ด้านทักษะการ 6.ด้านทักษะ
จริยธรรม
ทางปัญญา ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง การปฏิบัติ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ระหว่าง
ตัวเลข
ทางวิชาชีพ
บุคคลและ การสื่อสารและ
ความ การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

สภ 223 การส่งเสริม
สุขภาพตามวัย
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

1.2 วิธีการสอน
-

1.3 วิธีการประเมินผล
-

1. กาหนดระเบียบการเข้าห้องเรียน
การเข้าห้องสอบ การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่น ใน
ระหว่างการเรียนการสอน

1. ประเมินจากบันทึกการเข้า
ห้องเรียนและห้องสอบ การส่งงานที่
ได้มอบหมาย
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

-

-

4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการ
ดารงตนและในการปฏิบัติงาน

2.ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.2 วิธีการสอน
1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ
2. มีความรู้และความเข้าใจใน
1. การสอนบรรยาย
สาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 2. การถาม-ตอบ
การส่งเสริมสุขภาพ
3. ศึกษาดูงาน
4. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในชั้นเรียน
5. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตามวัย
3. มีความรู้และความเข้าใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.3 วิธีการประเมินผล
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
4. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย
-
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
1. สามารถศึกษาข้อมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง ข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฏี 1. การสอนบรรยาย
ภาคปฏิบัติ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ 2. มอบหมายงานกลุ่ม เตรียมข้อมูล
อย่างเหมาะสม
เพื่อการทากิจกรรม(ทารายงาน/วาง
แผนการปฎิบัติงาน)
3. มอบหมายงานกลุ่มให้วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียน
และการศึกษาดูงานเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์

3.3 วิธีการประเมินผล
-

1. การสอบทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. ประเมินจากการแบบประเมิน
ปฏิบัติการ

-

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง
บุคคลและ/หรือกลุ่มคน และสามารถ
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์
2. สามารถทางานเป็นทีมในบทบาท
ผู้นาและผู้ตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณ์ที่
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอย่างเหมาะสม

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้อภิปราย
กลุ่มและสัมมนาร่วมกัน

1. สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน

1.ให้นิสิตกาหนดหน้าที่ของตนเอง
และเพื่อนนิสิตในการสัมมนา การ
ทางานกลุ่ม

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

-
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะห์และทา
ความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหา
2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่
มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และ
นาไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ได้อย่างมี
1. การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่
สถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน
เหมาะสมกับผู้ฟัง
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (ไม่
ประเมิน)

5.3 วิธีการประเมินผล

-

-

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ
สัมมนา
-

6.ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมินผล)

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. แผนการสอน
วันที่สอน
หัวข้อ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาห์ที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1 13 มค 59 แนะนาการเรียนการสอน
สถานการณ์และแนวโน้มการ
ส่งเสริมสุขภาพแต่ละวัย
2 20 มค 59 การส่งเสริมสุขภาพวัยทารก

4 -

- - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
สื่อ
อ.ปะการัง
ระหว่างสอนและอภิปรายร่วมกัน PowerPoint

4 -

- - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
สื่อ
อ.ปะการัง
ระหว่างสอนและอภิปรายร่วมกัน PowerPoint

3 27 มค 59 การส่งเสริมสุขภาพวัยหัดเดินและ
วัยก่อนเรียน

4

-

- - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
สื่อ
อ.ปะการัง
ระหว่างสอนและอภิปรายร่วมกัน PowerPoint

4 3 กพ 59 ศึกษาดูงานเก็บข้อมูลเพื่อการ
วางแผนส่งเสริมสุขภาพวัยหัดเดิน
และวัยก่อนเรียน

- 2

- - มอบหมายให้เก็บข้อมูลเพื่อวาง
สื่อ
อ.ปะการัง
แผนการดาเนินงานส่งเสริม
PowerPoint อ.รัตติพร
สุขภาพ

4 3 กพ 59 สัมมนาการส่งเสริมสุขภาพวัยหัด
เดินและวัยก่อนเรียน

-

2 - อภิปรายกลุ่มและสัมมนา
ร่วมกันตามหัวข้อที่กาหนดให้
- นาเสนอข้อมูลและร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

-

สื่อ
อ.ปะการัง
PowerPoint อ.รัตติพร

5 10 กพ 59 ปฎิบัติการส่งเสริมสุขภาพวัยหัดเดิน - 4
และวัยก่อนเรียน

- - ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตาม
สื่อ
อ.ปะการัง
หัวข้อที่กาหนด
PowerPoint อ.รัตติพร

6 17 กพ 59 การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

4 -

- - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
สื่อ
อ.ปะการัง
ระหว่างสอนและอภิปรายร่วมกัน PowerPoint

7 24 กพ 59 ศึกษาดูงานเก็บข้อมูลเพื่อการ
วางแผนส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

- 4

- - มอบหมายให้เก็บข้อมูลเพื่อวาง
สื่อ
อ.ปะการัง
แผนการดาเนินงานส่งเสริม
PowerPoint อ.รัตติพร
สุขภาพ
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วันที่สอน

หัวข้อ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

8 2 มีค 59 สัมมนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน -

-

9 9 มีค 59 ปฎิบัติการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

- 4

10 16 มีค 59 สอบกลางภาค

3

11 18 มีค 59 การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

4 -

12 23 มีค 59 ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

- 4

13 30 มีค 59 การส่งเสริมสุขภาพวัยผู้ใหญ่

4 -

14 20 เมย59 สัมมนาการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้ใหญ่ -

กิจกรรมการเรียนการสอน

4 - อภิปรายกลุ่มและสัมมนา
ร่วมกันตามหัวข้อที่กาหนดให้
- นาเสนอข้อมูลและร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

สื่อ
อ.ปะการัง
PowerPoint อ.รัตติพร

- - ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตาม
สื่อ
อ.ปะการัง
หัวข้อที่กาหนด
PowerPoint อ.รัตติพร
อ.ปะการัง

-

- - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
สื่อ
อ.ปะการัง
ระหว่างสอนและอภิปรายร่วมกัน PowerPoint
- - ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตาม
สื่อ
อ.ปะการัง
หัวข้อที่กาหนด
PowerPoint อ.รัตติพร
- - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
สื่อ
ระหว่างสอนและอภิปรายร่วมกัน PowerPoint
4 - อภิปรายกลุ่มและสัมมนา
ร่วมกันตามหัวข้อที่กาหนดให้
- นาเสนอข้อมูลและร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อ.รัตติพร

สื่อ
อ.รัตติพร
PowerPoint อ.ปะการัง

15 22 เมย59 การส่งเสริมสุขภาพวัยชรา

4 -

- - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
สื่อ
ระหว่างสอนและอภิปรายร่วมกัน PowerPoint

16 27 เมย59 สรุปผลการดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพในแต่ละวัย

2 -

- - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
สื่อ
อ.ปะการัง
ระหว่างสอนและอภิปรายร่วมกัน PowerPoint อ.รัตติพร

16 27 เมย59 สัมมนาสรุปผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพในแต่ละวัย

-

2 - อภิปรายกลุ่มและสัมมนา
ร่วมกันตามหัวข้อที่กาหนดให้
- นาเสนอข้อมูลและร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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สื่อ
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PowerPoint อ.รัตติพร
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หัวข้อ
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ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

17 4 พค 59 สอบปลายภาค

3 -

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

-

อ.ปะการัง

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1
2
3

2.1, 3.2 (1.2, 2.2, 3.3)
2.1, 3.2 (1.2, 2.2, 3.3, 4.2, 5.2, 5.3)
2.1, 3.2 (1.2, 2.2, 3.3, 4.2, 5.2, 5.3)

4

2.1, 3.2 (1.2, 2.2, 3.3, 4.2, 5.2, 5.3)

5
6

2.1, 3.2 (1.2, 2.2, 3.3, 4.2, 5.2, 5.3)
2.1, 3.2 (1.2, 2.2, 3.3, 4.2, 5.2, 5.3)

วิธีการประเมิน
สอบทฤษฎีกลางภาค
สอบทฤษฎีปลายภาค
สอบปฏิบัติโครงการส่งเสริม
สุขภาพ
รายงานโครงการส่งเสริม
สุขภาพ
สัมมนากรณีศึกษา
สื่อความรู้ในการปฏิบัติงาน
โครงการ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
10
17
5 9 12

สัดส่วน
การประเมิน
35%
30%
10%

59

5%

4 8 14
5 9 12

10%
10%

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ :
มาตรฐานผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.ประเมินจากรายงานการทุจริตในการสอบ และการ
ทาผิดอื่นๆ
2. ด้านความรู้
1. การสอบภาคทฤษฎี
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ร้อยละ
5
65
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2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
4. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
4. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 1.สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
และความรับผิดชอบ
2.ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
3.ประเมินจากการถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ 1.ประเมินจากการสังเกตการใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ในการตอบคาถาม หรืออภิปรายในชั้นเรียน
สารสนเทศ
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา

20

10

10

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม
2. นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 60 จึง
จะถือว่าสอบผ่าน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรค : เอกสารการสอนชุดวิชา ,2556
2.สกุณา บุญนรากร.การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย,2555
3.ปิยะนุช จิตตนูนท์.การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน : การจัดบริการพยาบาลในโรงเรียน,2553
4.พินิจ กุลละวณิชย์.การดูแลสุขภาพทั่ว ๆ ไป,2553
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การตอบคาถามของอาจารย์และเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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- ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา
จัดทาขึ้น
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอนโดยทีมผู้ร่วมสอน
- ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
- การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับเอกสารประกอบการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา
- เพิ่มการอธิบายและชี้แจงให้นิสิตทราบถึง วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ให้เกิดความเข้าใจ และ
ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างอาจารย์และนิสิต
- เปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอแนะรูปแบบการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนระหว่างการเรียน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต (การให้คะแนน/เกรด)กับข้อสอบ
รายงาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร
- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
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